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Podrobnější informace o přijímacím Podrobnější informace o přijímacím 

Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT

konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz)

dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávánídále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Informace týkající se zejm. konkrétní organizace přijímacího řízení ve škole a případné školní přijímací zkoušky jsou 

umístěny na webových stránkách jednotlivých škol. 

Další informace, zejm. o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání po uzavření 1. kola 

přijímacího řízení, jsou uvedeny na webových stránkách krajského úřadu

Podrobnější informace o přijímacím Podrobnější informace o přijímacím řízenířízení

webové stránce MŠMT: Přijímání na střední školy a 

Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Informace týkající se zejm. konkrétní organizace přijímacího řízení ve škole a případné školní přijímací zkoušky jsou 

Další informace, zejm. o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání po uzavření 1. kola 

webových stránkách krajského úřadu. 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Přihláška ke vzděláváníPřihláška ke vzdělávání

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Přihláška ke vzděláváníPřihláška ke vzdělávání
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Termíny pro podávání přihlášek

• Uchazeč (nebo za nezletilého uchazeče

případně u uchazečů s nařízenou ústavní výchovou

v nezbytných případech ředitel příslušnéhov nezbytných případech ředitel příslušného

vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení

(přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem

• V případě podání přihlášky pro první kolo

s talentovou zkouškou je termín odevzdání

modrým podtiskem).

Termíny pro podávání přihlášek

uchazeče zákonný zástupce nezletilého uchazeče,

výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou

příslušného školského zařízení) odevzdá přihlášku kepříslušného školského zařízení) odevzdá přihlášku ke

řízení řediteli střední školy do 1. března 2023

podtiskem).

kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání

odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2022 (přihláška s
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• Přihláška se podává na předepsaném

• Přihlášku obdrží uchazeč v základní
formátu XLS jsou k dispozici
stránkách MŠMT, dále je lze stáhnout

• http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni• http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni
strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

• https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna
ss

• Pomocné informace ke správnému
ve Vysvětlivkách k přihláškám.

předepsaném tiskopisu stanoveném MŠMT.

základní škole nebo formuláře přihlášek ve
ke stažení také na webových

stáhnout na adresách

cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-
v-1

cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-

správnému vyplnění přihlášek naleznete
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• Pro první kolo přijímacího řízení
školy (obory vzdělání, zaměření školního

• Na jeden formulář přihlášky se uvádějí
určen termín konání jednotné zkoušky

• Koná-li se školní přijímací zkouška,• Koná-li se školní přijímací zkouška,

• Každou z přihlášek ke vzdělávání ve
zvolené střední školy.

• za nezletilého uchazeče podává
písemným souhlasem nezletilého
podpisem na přihlášce.

lze podat až dvě přihlášky na dvě
školního vzdělávacího programu).

uvádějí obě školy, pořadím škol je
zkoušky.

zkouška, termín se uvede v přihlášce.zkouška, termín se uvede v přihlášce.

ve střední škole podává uchazeč do

přihlášku jeho zákonný zástupce s
uchazeče, který je vyjádřený jeho
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• Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede

oboru vzdělání (popřípadě zaměření školního

druhou přihlášku - v tomtéž pořadí.

• Pořadí obou uvedených škol v příslušném

preferenci té které školy.

• Pro první kolo přijímacího řízení je možné
talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory
prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky
dvakrát).

• V dalších kolech přijímacího řízení není počet
omezen.

• Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání
dva tiskopisy přihlášky.

uvede na každé přihlášce také údaj o škole a

školního vzdělávacího programu), kam podává

příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje

podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez
obory vzdělání s talentovou zkouškou. Může tak v

přihlášky (JPZ však přesto může konat maximálně

počet přihlášek, které může uchazeč podat,

vzdělání na jedné škole, musí přesto podat
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• 1. Denní forma vzdělávání (s růžovým podtiskem

přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých 

oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání 

maturitní zkouškou (dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech 

vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich 

vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška

pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání 

u výše uvedených oborů vzdělání i ke zkrácenému studiu.

s růžovým podtiskem) Je určena pro 

přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých 

, ve čtyřletých oborech vzdělání s 

(dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech 

vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým 

vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i 

pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání 

u výše uvedených oborů vzdělání i ke zkrácenému studiu.
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2. Obory vzdělání s talentovou zkouškou (s modrým podtiskem

Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech vzdělání středních 

škol s výučním listem, v oborech vzdělání středních škol s MZ i v oborech vzdělání konzervatoří, 

kde je rámcovým vzdělávacím programem předepsána povinná talentová zkouška. 

Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na výše uvedené obory vzdělání i 

ke zkrácenému studiu.

3. Nástavbové studium (s hnědým podtiskem

všechny formy vzdělávání v oborech nástavbového

4. Ostatní formy vzdělávání (se zeleným podtiskem

Slouží pro přihlašování k večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání, 

u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška.

s modrým podtiskem)

Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech vzdělání středních 

škol s výučním listem, v oborech vzdělání středních škol s MZ i v oborech vzdělání konzervatoří, 

kde je rámcovým vzdělávacím programem předepsána povinná talentová zkouška. 

Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na výše uvedené obory vzdělání i 

podtiskem) Je určena pro přihlašování uchazečů na

nástavbového studia.

se zeleným podtiskem)

pro přihlašování k večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání, kdy 

není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška.

9



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebamiUchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebamiUchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

10



Uchazeči se speciálními vzdělávacími 

• V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 

nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení

vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s 

ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření

rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.

se speciálními vzdělávacími potřebami

odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona mají 

na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními 

tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s 

podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se 

rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.
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• Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

zdravotním postižením nebo znevýhodněním,

nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující

autistického spektra atp.

• Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího

doporučení školského poradenského zařízení

přijímacího řízení patří např. navýšení časového

kompenzačních pomůcek, úpravy učebny a zkušební

osoby či možnost alternativního zápisu odpovědí.

potřebami (SVP) se řadí především uchazeči se

znevýhodněním, s poruchami učení nebo chování, chronicky

ovlivňující jejich schopnosti, uchazeči s poruchami

přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží

zařízení (dále jen ŠPZ). Mezi úpravy podmínek

časového limitu pro konání přijímací zkoušky, využití

zkušební dokumentace, využití služeb podporující

.
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• Konkrétní úpravy jsou stanoveny v doporučení ŠPZ

• ŠPZ v doporučení stanoví dobu, po kterou je vydané doporučení platné, tato 

doba zpravidla nepřesáhne dva roky (§

Doporučení ŠPZ se v souladu s § 13 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb. 

ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je přiloženo k jedné přihlášce ke 

střednímu vzdělávání ve formě originálu. V případě potřeby dalších 

originálů požádá uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce o dotisk 

originálů pracovníka ŠPZ, případně si pořídí úředně ověřené kopie doporučení. 

Konkrétní úpravy jsou stanoveny v doporučení ŠPZ.

v doporučení stanoví dobu, po kterou je vydané doporučení platné, tato 

§ 15 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

13 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb. vydává 

nichž každé je přiloženo k jedné přihlášce ke 

střednímu vzdělávání ve formě originálu. V případě potřeby dalších 

originálů požádá uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce o dotisk dalších 

originálů pracovníka ŠPZ, případně si pořídí úředně ověřené kopie doporučení. 
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• Ve výjimečném případě náhlých nepředvídatelných zdravotních komplikací

ruky), které lze řešit poskytnutím kompenzačních pomůcek 

navýšení času) a konání zkoušky v náhradním termínu by situaci uchazeče neřešilo

ředitel střední školy rozhodnout o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení 

V tomto případě nejde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, a tedy uchazeč není 

zařazen do kategorie uzpůsobení dle druhu znevýhodnění, ale uplatňuje se zde 

rovných podmínek na rovnoprávném základě s ostatními.

písemný záznam.

náhlých nepředvídatelných zdravotních komplikací (např. akutní úraz 

kompenzačních pomůcek (využití počítače, s tím související 

a konání zkoušky v náhradním termínu by situaci uchazeče neřešilo, může 

ředitel střední školy rozhodnout o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení i bez doporučení ŠPZ. 

V tomto případě nejde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, a tedy uchazeč není 

zařazen do kategorie uzpůsobení dle druhu znevýhodnění, ale uplatňuje se zde princip poskytnutí 

rovných podmínek na rovnoprávném základě s ostatními. O takovém uzpůsobení se provede 
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• Nezapomenout si dostatečně brzy

nezbytné k přihlášce přiložit nebo

žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího

uchazeč se SVP).

• Zejména doporučení

zařízení nebo lékařský posudek

možné získat narychlo na poslední

brzy zjistit, jaké dokumenty je

nebo které jsou nezbytné, pokud

přijímacího řízení (v případě, že je

školského poradenského

posudek o zdravotní způsobilosti není vždy

poslední chvíli.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Náležitosti přihlášky na střední Náležitosti přihlášky na střední Náležitosti přihlášky na střední Náležitosti přihlášky na střední 

• Náležitosti přihlášky ke vzdělávání stanovuje 
řízení ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Náležitosti přihlášky na střední Náležitosti přihlášky na střední školuškoluNáležitosti přihlášky na střední Náležitosti přihlášky na střední školuškolu

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání stanovuje § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
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Náležitosti Náležitosti přihlášky na střední přihlášky na střední 

Klasifikace Klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazečea potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče

Uchazeč může výsledky získané v předchozím vzdělávání doložit dvěma způsoby:

1.základní škola potvrdí uchazeči opis klasifikace1.základní škola potvrdí uchazeči opis klasifikace

potvrzuje-li základní škola uchazeči opis klasifikace, stvrzuje správnost razítkem. Dle 
výkladu MŠMT je pro tento účel nutné využít klasické hranaté razítko, stvrzení opisu 
úředním (tj. kulatým) razítkem není možné.

2. uchazeč doloží jako přílohu přihlášky doklad nebo   

ověřenou kopii dokladu o vzdělání      

(vysvědčení nebo výpis z vysvědčení).

přihlášky na střední přihlášky na střední školuškolu

a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazečea potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče

Uchazeč může výsledky získané v předchozím vzdělávání doložit dvěma způsoby:

opis klasifikace na zadní straně přihlášky; opis klasifikace na zadní straně přihlášky; 

li základní škola uchazeči opis klasifikace, stvrzuje správnost razítkem. Dle 
výkladu MŠMT je pro tento účel nutné využít klasické hranaté razítko, stvrzení opisu 

2. uchazeč doloží jako přílohu přihlášky doklad nebo   
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Klasifikace Klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazečea potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče

Uchazeč dokládá výsledky za poslední dva

- uchazeči o 4leté studium dokládají výsledky

- uchazeči o 6leté gymnázium dokládají výsledky

- uchazeči o 8leté gymnázium ze 4. a 5. třídy- uchazeči o 8leté gymnázium ze 4. a 5. třídy

Pokud uchazeč ještě nedokončil 9. ročník

ročník), dokládá pouze vysvědčení z pololetí

Uvádí se průměrný prospěch ze všech

vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná

a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazečea potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče

dva ročníky, tj.

výsledky z 8. a 9. třídy,

výsledky z 6. a 7. třídy,

třídy.třídy.

ročník základního vzdělávání (resp. 7. a 5.

pololetí.

povinných (včetně povinně volitelných)

desetinná místa.
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V souvislosti s dlouhodobým uzavřením

SARS CoV-2 v druhém pololetí školního

stanoveno, že součástí kritérií přijímacího

na vysvědčení za druhé pololetí školního

Součástí přihlášky zůstávají posledníSoučástí přihlášky zůstávají poslední

splnil nebo plní povinnou školní

zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno

Ředitel školy musí v kritériích stanovit,

naloženo, např. duplicitně započítat jiné

uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru

školního roku 2019/2020 je legislativně

přijímacího řízení nesmí být hodnocení

školního roku 2019/2020.

dvě vysvědčení, ve kterých uchazečdvě vysvědčení, ve kterých uchazeč

docházku, ovšem hodnocení výše

hodnoceno.

stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením

jiné pololetí.
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• V roce 2020 na zadní stranu tiskopisu doplněn

ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího

nehodnoceného druhého pololetí školního roku

• Tiskopisy z předchozích let jsou platné za

o přiložení Doporučení školského poradenskéhoo přiložení Doporučení školského poradenského

ke vzdělávání a doplnění údajů týkajících se

• Na druhé straně přihlášky se dále vyplní

přihlášce přikládá listů příloh.

doplněn údaj o školním roce absolvovaného

přijímacího řízení předloženo, a to pro označení

roku 2019/2020.

podmínky doplnění všech informací, zejména

poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímáníporadenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání

se školního roku (viz výše).

vyplní IZO základní školy a uvede, kolik k

20



„Jednotná zkouška“ v tiskopise přihlášky 

- v případě podání přihlášky na obory 

zkoušky (kde se JPZ nekoná) se v přihlášce uvede zkoušky (kde se JPZ nekoná) se v přihlášce uvede 

- v dalších kolech přijímacího řízení, kde se JPZ nekoná, se v 

přihlášce uvede NE

v tiskopise přihlášky 

v případě podání přihlášky na obory vzdělání bez maturitní 

(kde se JPZ nekoná) se v přihlášce uvede NE(kde se JPZ nekoná) se v přihlášce uvede NE

v dalších kolech přijímacího řízení, kde se JPZ nekoná, se v 

21



Ředitel školy může rozhodnout o

Pokud ředitel rozhodne o konání školní

první kolo přijímacího řízení dva termíny

Uchazeč v přihlášce uvádí, ve kterémUchazeč v přihlášce uvádí, ve kterém

zkoušku konat.

o konání školní přijímací zkoušky.

školní přijímací zkoušky, stanoví pro

termíny konání zkoušky.

kterém termínu bude školní přijímacíkterém termínu bude školní přijímací
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obor vzdělání GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

- v případě, že uchazeč podá do 30. listopadu
Gymnázium se sportovní přípravou, bude
školách s oborem Gymnázium se sportovní

- pořadí škol s oborem Gymnázium se sportovní
přihlášce určuje, kde (ve které škole) a kdy (vpřihlášce určuje, kde (ve které škole) a kdy (v
uchazeč účastní jednotné zkoušky

To platí i v případech, kdy nevykonal talentovou zkoušku do oboru Gymnázium se 
sportovní přípravou úspěšně. 

obor vzdělání GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

listopadu dvědvě přihláškypřihlášky do oboru vzdělání
bude jednotnou přijímací zkoušku konat ve

sportovní přípravou

sportovní přípravou uvedených uchazečem v
(v 1. nebo v 2. termínu vyhlášeném MŠMT) se(v 1. nebo v 2. termínu vyhlášeném MŠMT) se

To platí i v případech, kdy nevykonal talentovou zkoušku do oboru Gymnázium se 
sportovní přípravou úspěšně. 
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-- dvě přihláškydvě přihlášky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

- nebude jednotnou přijímací zkoušku
„růžovou přihlášku“ do 1. března

- tyto školy získají výsledek hodnocení
informačního systému Centra

- a do „růžové přihlášky“ se uvede u „Jednotné

do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

zkoušku již konat na školách kam podal

hodnocení jednotné zkoušky prostřednictvím

„Jednotné zkoušky“ NENE
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- pokud uchazeč podá v termínu do 30. listopadu

Gymnázium se sportovní přípravou jen

podá v termínu do 1. března přihlášky nana dvadva

- bude konat JPZ jednou ve škole s oborem Gymnázium

- podruhé ve škole s oborem vzdělání bez talentové

nekoná zkoušku na obor Gymnázium se sportovní

školy v přihlášce s růžovým podtiskem ANO

listopadu jednujednu přihláškupřihlášku do oboru vzdělání

na jednu školu s tímto oborem a následně

dvadva oboryobory ukončenéukončené maturitnímaturitní zkouškouzkouškou

Gymnázium se sportovní přípravou a

talentové zkoušky, a to v tom pořadí, ve kterém

sportovní přípravou (a vyznačí to u příslušné

ANO).
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• V případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou

řízení do 31. října 2022.

• Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku

vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu

V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška

odod 22.. lednaledna dodo 1515.. lednaledna pro obory vzdělání s talentovouodod 22.. lednaledna dodo 1515.. lednaledna pro obory vzdělání s talentovou

odod 22.. lednaledna dodo 1515.. únoraúnora v případě oboru vzdělání Gymnázium

odod 1515.. lednaledna dodo 3131.. lednaledna pro obory konzervatoří.

Konkrétní termín stanoví ředitel školy, přičemž pro

talentové zkoušky.

zkouškou ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího

přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do oborů

listopadu 2022.

zkouška koná v pracovních dnech v termínech

talentovou zkouškou;talentovou zkouškou;

Gymnázium se sportovní přípravou ;

pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny
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Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky

nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče

zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna,

v případě oboru vzdělání Gymnázium se

(pokud uchazeč nekoná zkoušku v náhradním

Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku

řízení.

zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči

uchazeče sdělení o výsledku talentové

sportovní přípravou do 20. února

náhradním termínu).

zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím
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JPZ se nekoná, s výjimkou oboru

přípravou.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých

nepřijetí uchazeče v období odod 55.. únoraúnora

vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží

oboru vzdělání s talentovou zkouškou,

to nejpozději do 30. listopadu.

vzdělání Gymnázium se sportovní

přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o

únoraúnora dodo 1515.. únoraúnora; neplatí v případě oboru

přípravou.

obdrží v případě, že podává přihlášku do

zápisový lístek v této základní škole, a

30
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Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 

jinak) a do tohoto termínu zveřejní rovněž:

MUSÍMUSÍ

- jednotná kritéria přijímacího řízení (do oboru vzdělání a

jejich splněníjejich splnění

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů (do oboru vzdělání a

MŮŽEMŮŽE

- školní přijímací zkoušku + dva termíny konání

- jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2023 (pokud není stanoveno 

(do oboru vzdělání a formy vzdělávání) a způsob hodnocení 

(do oboru vzdělání a formy vzdělávání)

přijímaných uchazečů v různých zaměřeních ŠVP
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V oborech vzdělání s maturitní zkouškou 
SESE KONÁ VŽDY KONÁ VŽDY 

jednotná přijímací zkouška 
(pokud není stanoveno jinak) 

- formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk 
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika 

a její aplikace.

Možnost stanovit pro přijímací řízení 
zkoušku tím není dotčena.

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou 
KONÁ VŽDY KONÁ VŽDY 

jednotná přijímací zkouška 
(pokud není stanoveno jinak) 

formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk 
písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika 

její aplikace.

stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací 
tím není dotčena.
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MŠMT stanovilo konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení

(viz též sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. 8. 2022, 
17)

pro 4leté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

1. termín - 13. dubna 2023
2. termín - 14. dubna 20232. termín - 14. dubna 2023

pro obory 6letých a 8letých gymnázií

1. termín - 17. dubna 2023
2. termín - 18. dubna 2023 

náhradní termín  pro všechny obory vzdělání:

1. termín - 10. května 2023
2. termín - 11. května 2023

MŠMT stanovilo konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení

(viz též sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. 8. 2022, č. j.: MSMT-373/2022-

pro 4leté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
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• Školní přijímací zkoušky v prvním kole

- pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

období od 12. dubna do 28. dubna 2023

- pro ostatní obory vzdělání se konají- pro ostatní obory vzdělání se konají

dubna do 30. dubna 2023.

• Obsah a forma přijímací zkoušky

programu pro základní vzdělávání - stanovuje

kole přijímacího řízení se

zkouškou konají v pracovních dnech v

2023;

konají v pracovních dnech v období od 22.konají v pracovních dnech v období od 22.

odpovídají rámcovému vzdělávacímu

stanovuje ředitel školy.
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Každý uchazeč můžemůže písemný test ze

literatura a písemný test ze vzdělávacího

přijímacího řízení konat dvakrát

• v prvním stanoveném termínu ve škole

pořadí;pořadí;

• ve druhém stanoveném termínu ve škole

pořadí

• nebo ve škole uvedené uchazečem

talentovou zkouškou.

ze vzdělávacího oboru Český jazyk a

vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

škole uvedené na přihlášce v prvním

škole uvedené na přihlášce ve druhém

uchazečem na přihlášce do oboru vzdělání s
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•• Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním 14 dnů před konáním 
kolo PŘ).kolo PŘ).

•• PokudPokud sese uchazečuchazeč kk přijímacípřijímací zkoušcezkoušce propro vážnévážné

 omlouvá nepřítomnost omlouvá nepřítomnost do 3 dnů řediteli dané školydo 3 dnů řediteli dané školy

 náhradní termín jednotné zkoušky stanovuje a
náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy; přijímací zkouška 
v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné 
přijímací zkoušky. 

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v
důvodem stanovení náhradního termínu konání

Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor
školní přijímací zkoušku vykonat ve více různých

14 dnů před konáním 14 dnů před konáním přijímací zkoušky (platí pro I. přijímací zkoušky (platí pro I. 

vážnévážné důvodydůvody nedostavínedostaví::

do 3 dnů řediteli dané školydo 3 dnů řediteli dané školy;;

náhradní termín jednotné zkoušky stanovuje a zveřejňuje MŠMT (viz výše), 
náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy; přijímací zkouška 

náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné 

v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není
konání zkoušky.

obor vzdělání konané v rámci jedné školy nelze
různých termínech, ve kterých se zkouška koná.
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• Pokud se JPZ v daném oboru vzdělání
přijímacího řízení.

• Při rozhodování o přijetí uchazeče ke
kritéria, např. výsledky předchozího
přijímacích zkoušek či pohovorů,
olympiádách apod.olympiádách apod.

• V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky
nemohou v přijímacím řízení hodnotit
druhé pololetí školního roku 2019/2020

• Uchazečům, kteří požádají o prominutí
jazyka, se do celkového výsledku přijímacího
započítává pouze lepší výsledek v testu

vzdělání koná, je pouze jednou z částí

ke vzdělávání školy zohledňují i další
předchozího vzdělávání, výsledky školních

umístění na různých soutěžích a

č. 353/2016 Sb. však střední školy
hodnotit hodnocení na vysvědčení za

2020.

prominutí přijímací zkoušky z českého
přijímacího řízení kromě školních kritérií
testu z matematiky.
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Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné

• Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém

nejméně 60 %;

v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní

Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy

předmětu.

Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy

stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo

dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.

řízení uchazečem dle:

vzdělávání;

přijímacího řízení;

stanovena;

vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí

sportovní přípravou nejméně 40 %.

vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného

školy. Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí

nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč
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• Ředitel školy v případě oborů vzdělání

-- ss maturitnímaturitní zkouškouzkouškou ukončí hodnocení

hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní

- vv případěpřípadě ostatníchostatních oborůoborů vzdělánívzdělání

pracovních dnů po dni konání (školní)pracovních dnů po dni konání (školní)

přijatých uchazečů.

• Nepřijatým uchazečům nebo zákonným

uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí

hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění

zveřejní seznam přijatých uchazečů;

vzdělánívzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2

(školní) přijímací zkoušky a zveřejní seznam(školní) přijímací zkoušky a zveřejní seznam

zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých

nepřijetí.
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• Ředitel školy dále zveřejní výsledky

přijatého uchazeče v anonymizované

• Pokud se JPZ ani školní přijímací

řízení nekoná, zveřejní ředitel školy

nepřijatým uchazečům nebo zákonným

nezletilých uchazečů odešle rozhodnutírozhodnutí

dubna do 30. dubna 2023.

výsledky hodnocení prvního a posledního

anonymizované podobě.

přijímací zkouška v prvním kole přijímacího

školy seznam přijatých uchazečů a

zákonným zástupcům nepřijatých

rozhodnutírozhodnutí oo nepřijetínepřijetí vv termínutermínu od 22.
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OdvoláníOdvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení 
lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává písemně prostřednictvím 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 

ředitel

autoremedura

ředitel

uchazeče proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení 
3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

prostřednictvím ředitele střední školy ke 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství a mládeže.    

ředitel

postoupí celý spis KÚ

(30 dnů, příp. 10 dnů – v případě 
opožděného nebo nepřípustného 

odvolání)
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• Zápisový lístek slouží k potvrzení

příslušného oboru vzdělání na dané střední

• Každý uchazeč o vzdělávání ve střední

řízení pro následující školní rok, obdrží

• Uchazeč, který je žákem základní

základní škole nejpozději do 15.

zkouškou do 30. listopadu 2022.

potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem

střední škole.

střední škole, který se účastní přijímacího

obdrží jen jeden zápisový lístek.

školy, obdrží zápisový lístek v této

března 2023, u oborů s talentovou

46



SvůjSvůj úmyslúmysl vzdělávatvzdělávat sese vv danédané střednístřední

zápisovéhozápisového lístkulístku řediteliřediteli školy,školy, kterýkterý

webuwebu školy),školy), aa toto dodo 1010 pracovníchpracovních dnůdnů

NepotvrdíNepotvrdí--lili uchazečuchazeč svůjsvůj úmyslúmysl vzdělávatvzdělávat

odevzdánímodevzdáním zápisovéhozápisového lístkulístku řediteliřediteli

propro odevzdáníodevzdání zápisovéhozápisového lístkulístku právníprávní

uchazečeuchazeče keke vzdělávánívzdělávání vv danédané střednístřední

střednístřední školeškole potvrdípotvrdí uchazečuchazeč odevzdánímodevzdáním

rozhodlrozhodl oo jehojeho přijetípřijetí (zveřejněno(zveřejněno nana

dnůdnů odeode dnedne oznámeníoznámení rozhodnutírozhodnutí..

vzdělávatvzdělávat sese vv danédané střednístřední školeškole

řediteliřediteli školy,školy, zanikajízanikají poslednímposledním dnemdnem lhůtylhůty

právníprávní účinkyúčinky rozhodnutírozhodnutí oo přijetípřijetí tohototohoto

střednístřední školeškole..
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ZápisovýZápisový lísteklístek můžemůže uchazečuchazeč uplatnituplatnit

toto neplatíneplatí vv případě,případě, žeže uchazečuchazeč

škole,škole, kdekde bylbyl přijatpřijat nana základězákladě

UchazečUchazeč můžemůže vzítvzít zpětzpět zápisovýzápisový
řízenířízení dodo oborůoborů vzdělánívzdělání ss talentovoutalentovou
školskéhoškolského zákona)zákona) nebonebo keke vzdělávánívzdělávání
školskéhoškolského zákona),zákona), pokudpokud bylbyl následněnásledně
vzdělánívzdělání (než(než oboruoboru vzdělánívzdělání
vzdělávánívzdělávání vv konzervatoři)konzervatoři)

uplatnituplatnit jenjen jednoujednou;;

uchazečuchazeč uplatňujeuplatňuje zápisovýzápisový lísteklístek nana

základězákladě odvoláníodvolání..

zápisovýzápisový lísteklístek uplatněnýuplatněný vv přijímacímpřijímacím
talentovoutalentovou zkouškouzkouškou (dle(dle §§ 6262

vzdělávánívzdělávání vv konzervatořikonzervatoři (dle(dle §§ 8888
následněnásledně přijatpřijat dodo jinéhojiného oboruoboru

ss talentovoutalentovou zkouškouzkouškou nebonebo
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VV případěpřípadě ztrátyztráty nebonebo zničenízničení zápisovéhozápisového

žádostižádosti bezbez zbytečnéhozbytečného odkladuodkladu orgán,orgán, kterýkterý

SoučástíSoučástí žádostižádosti oo vydánívydání náhradníhonáhradního

uchazečeuchazeče nebonebo zákonnéhozákonného zástupcezástupce nezletiléhonezletilého

lísteklístek neuplatnilneuplatnil aniani neuplatníneuplatní veve střednístřední

zákonnéhozákonného zástupcezástupce nezletiléhonezletilého uchazečeuchazeče

NáhradníNáhradní zápisovýzápisový lísteklístek sese označujeoznačuje

slovemslovem "NÁHRADNÍ""NÁHRADNÍ"..

zápisovéhozápisového lístkulístku vydávávydává nana základězákladě písemnépísemné

kterýkterý jejjej vydal,vydal, náhradnínáhradní zápisovýzápisový lísteklístek..

zápisovéhozápisového lístkulístku jeje čestnéčestné prohlášeníprohlášení

nezletiléhonezletilého uchazeče,uchazeče, žeže původnípůvodní zápisovýzápisový

střednístřední školeškole;; součástísoučástí čestnéhočestného prohlášeníprohlášení

uchazečeuchazeče jeje podpispodpis uchazečeuchazeče..

označujeoznačuje předpřed nadpisemnadpisem zápisovéhozápisového lístkulístku
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DALŠÍDALŠÍ KOLAKOLA PŘIJÍMACÍHOPŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍŘÍZENÍ

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího

skutečnost krajskému úřadu.

Krajský úřad zveřejňuje přehled středníchKrajský úřad zveřejňuje přehled středních

jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání

V dalších kolech přijímacího řízení podává

vzdělávání s tím, že na přihlášce se vyplňuje

Počet podaných přihlášek pro druhé a další

přijímacího řízení oznámí neprodleně tuto

středních škol s údaji o počtu volných míst vstředních škol s údaji o počtu volných míst v

vzdělávání.

podává uchazeč přihlášku ke střednímu

vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání.

další kola přijímacího řízení není omezen.
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